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RESUMO 

 

 

Este trabalho aborda os principais descobrimentos da física que levaram o homem a 

desenvolver o computador e, em seguida, os principais descobrimentos que fizeram os 

computadores evoluírem de peças com massa de 30 toneladas e capacidade de cálculo inferior 

as nossas calculadoras de bolso atuais para o que são atualmente. Numa segunda etapa é feito 

um apanhado dos programas de simulação existentes atualmente, uma breve explicação da 

forma como alguns destes operam e, finalmente, uma demonstração de como estes programas 

podem serem utilizados no Ensino Médio. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper discusses the main findings of physics that led man to develop the computer and 

then the major discoveries that made computers evolve parts with mass of 30 tons capacity 

and lower our calculation of pocket calculators today for what are currently. In a second step 

is performed an overview of simulation programs currently exist, a brief explanation of how 

some of these operate and ultimately a demonstration of how these programs can be used in 

high school. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho tem o intuito de apresentar fatos históricos relacionados à física, que de 

um modo ou de outro influenciaram nas descobertas que temos hoje, assim como a criação 

dos computadores e posteriormente o seu uso em universidades e escolas. Apresenta em 

ordem cronológica uma breve história do fascinante desenvolvimento da física, descreve os 

mais importantes personagens que revolucionaram a maneira de se ver o mundo, 

desmistificando os fenômenos naturais e trazendo explicações lógico-racionais para os mais 

diversos fenômenos físicos.   

 Em consequência de todas as descobertas e desenvolvimento científico ocorridos no 

decorrer dos séculos, principalmente no século XIX até meados do século XX, começaram a 

surgirem muitas pesquisas na área da eletrônica. Com isso, juntamente com a invenção da 

lâmpada elétrica de Tomas Edson, é criado a primeira válvula diodo (válvula termiônica) com 

a propriedade de conduzir em seus terminais um fluxo de corrente em um só sentido. Logo se 

inicia uma etapa de muitas pesquisas e descobertas relacionadas à válvula, surgindo então as 

válvulas tríodo, pêntodo e suas derivadas.  

 Como resultado destas novas descobertas na área da eletrônica em meio à II Guerra 

Mundial, nos Estados Unidos da América é dado início a construção do primeiro computador 

eletrônico para fins bélicos no ano de 1943. No entanto a sua finalização só ocorreu em 

fevereiro de 1946, três meses depois do fim da II Guerra Mundial. Neste mesmo ano é 

apresentado o primeiro transistor com desempenho semelhante à válvula, porém com 

dimensões muito mais reduzidas e com inúmeras vantagens em relação a ela.  

 Após estas inovações na área da eletrônica com a criação dos Circuitos Integrados e, 

posteriormente, as miniaturizações dos componentes eletrônicos, começam a serem criados 

computadores cada vez mais compactos, trazendo consigo os programas de computador 

desenvolvidos para executar inúmeras tarefas inclusive para fins didáticos, que é o alvo desse 

trabalho.  

 Contudo, esse trabalho vem apresentar possibilidades de uso do computador em salas 

de aula e laboratórios como ferramenta de ensino, através de programas de simulações de 

diversos fenômenos e conceitos físicos. 
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2 HISTÓRIA DA FÍSICA 

 

 

2.1 FÍSICA ANTIGA 

 

 

Achados arqueológicos comprovam que o homem do período Paleolítico descobriu o 

fogo (proveniente do atrito entre duas pedras, de descargas atmosféricas, vulcões, etc.) e suas 

inúmeras finalidades práticas, como para se aquecer, preparar alimentos, afugentar animais e, 

na idade dos metais, para forjar armas. Segundo Piletti
[1]

, “esta descoberta teria ocorrido há 

mais ou menos 500.000 anos nas terras vulcânicas da África oriental, de forma casual”. 

Perguntas foram surgindo às mentes dos nossos ancestrais, ao longo dos milhares de 

anos, sobre as causas dos fenômenos naturais. No início se atribuiu aos deuses e deusas a 

responsabilidade dos fenômenos naturais. Assim, por exemplo, na mitologia grega, o deus 

Apolo transportava o Sol de leste a oeste todos os dias
[2]

, Thor era o deus guerreiro e do 

trovão, representado como um gigante de barba ruiva
[3]

, Frey era o deus da fecundidade que 

governava a chuva e o brilho do Sol
[4]

, entre outros. 

Com o pensamento racional do homem em procurar explicação para todos os 

fenômenos naturais, o que era mito foi sendo desmascarado, ou seja, substituídos por 

explicações lógico-racionais. Em particular
[4]

, “a astronomia, com suas descobertas, esvaziou 

os céus, antes povoados por deuses”. Deste modo começou-se uma incrível jornada rumo ao 

conhecimento.  

Árabes, egípcios e outros desenvolvem o sistema de numeração, que veio com o 

intuito de facilitar a contagem de rebanhos, a geometria primitiva e a matemática básica. O 

termo “physis” vem do grego antigo e significa natureza. Por sua vez a Filosofia Natural, por 

estudar os fenômenos físicos, foi denominada por Aristóteles de "física". A Física é uma das 

disciplinas acadêmicas mais antigas, talvez a mais antiga se for considerada a sua utilização 

dentro da Astronomia. Ao longo dos últimos milênios a Física foi considerada como sinônimo 

de Filosofia Natural e Química, se confundindo com certos aspectos da Matemática e 

Biologia. “No entanto, foi durante a Revolução Científica, no século XVI, em grande parte 

graças ao italiano Galileu Galilei, que a Física consolidou-se, por mérito próprio, em uma 

ciência única e moderna”
[5]

. Cronológicamente, esse capítulo vem trazer os principais 

personagens e os fatos mais relevantes, que proporcionaram o desenvolvimento dessa ciência 

chamada física. 
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2.1.1 Pitágoras de Samos 

 

 

Deve-se a Pitágoras, filósofo e matemático grego, a criação da irmandade pitagórica 

de natureza religiosa, cujos princípios teóricos influenciaram mentes como a de Platão e 

Aristóteles. Segundo Brenna
[6]

, “Pitágoras obtém uma síntese do misticismo e da matemática, 

desviando-se dos mitos para os números na busca da fonte da verdade”. Credita-se a Pitágoras 

a paternidade das palavras “filósofo” e “matemática”. Suas reflexões foram determinantes 

para a evolução da matemática, de um modo geral, e da filosofia do ocidente. “Pitágoras e os 

pitagóricos (seus discípulos), em seus estudos concluíram que a terra é redonda e gira em seu 

eixo”
[7]

. É de Pitágoras a frase bem conhecida: “Educai as crianças e não será preciso punir os 

homens”. 

 Figura 1: Pitágoras de Samos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.filosofia.com.br 

 

Pitágoras nasceu por volta de 580 a.C, numa ilha grega chamada Samos, na península 

asiática de Anatólia, situada na costa marítima do que hoje é a Turquia. Por aversão ao tirano 

Polícrates, senhor de Samos, ele deixou sua terra natal, viajou pelo Egito, Fenícia, Babilônia 

Índia e Pérsia em busca de seus interesses, isto é, da ciência e da filosofia. Emigrou por volta 

do ano 530 a.C. para Crotana, uma colônia grega ao sul da península itálica. Fundou uma 

comunidade ao mesmo tempo filosófica e religiosa, visando reformas sociais e políticas na 

região, influenciando decisivamente na derrota que Crotana impôs, no ano de 510 a.C., sobre 

Sibaris, uma antiga cidade grega às margens do golfo de Taranto, fundada no ano de 720 a.C.. 
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Segundo a Barsa
[8]

, “a influência deixada por Pitágoras foi uma das maiores que 

registra a história do pensamento antigo, embora ele mesmo não tenha deixado nenhuma obra 

escrita. Sua doutrina tornou-se conhecida por intermédio de seus discípulos”. Porém, o lado 

obscuro que cerca o pitagorismo deve-se, provavelmente, ao caráter religioso e secreto da 

irmandade, assim como o fato dos seus adeptos considerarem que todas as conquistas 

alcançadas deveriam ser atribuídas ao mestre e fundador Pitágoras de Samos.  

Conforme ainda a nova enciclopédia Barsa
[8]

, “Como crença religiosa fundamental, 

Pitágoras ensinava a transmigração das almas e a abstenção de várias práticas, inclusive a de 

comer carne, talvez por acreditar na possibilidade da reencarnação humana em animais”. A 

matemática, de uma forma peculiar neste período, fora cercada de muito misticismo. Iniciada 

por Pitágoras, a matemática foi então sendo praticada e seguida também por seus discípulos, 

os pitagóricos, que se interessaram pelo estudo das propriedades dos números na qual 

chegaram a fundar uma mística numérica. De acordo com a Barsa
[8]

: 

Para a linguagem pitagórica – número – é sinônimo de harmonia, pois, 

apesar de sua homogeneidade e invariabilidade, pode expressar as relações 

que se encontram em permanente processo de mutação. Se o número – 

considerado como essência das coisas – é constituído da soma dos números 

pares e ímpares, as coisas também encerram noções opostas, como as de 

limitado e ilimitado, donde serem vistas como conciliação de opostos, ou 

seja, como harmonia. 

Com essa visão, os pitagóricos valorizavam mais o limitado que o ilimitado e 

associavam ao primeiro conceito os números pares e ao segundo os números impares. A 

irmandade dos pitagóricos foi desfeita por uma conspiração que pôs fim a sua hegemonia. 

Pitágoras teve que se exilar em Metaponto, cidade de Lucánia, próximo de Taranto, Itália, 

onde morreu por volta do ano 500 a. C.  

 

 

2.1.1.1Teorema de Pitágoras  

 

 

A maior descoberta de Pitágoras e seus discípulos foi no domínio da geometria, 

referindo-se a relação existente entre os lados de um triangulo retângulo, o bem conhecido 

teorema de Pitágoras. Seu enunciado diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao 

quadrado da hipotenusa. Por definição, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto de um 

triangulo retangulo e os catetos são os outros dois lados. Isto implica que em qualquer 
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triângulo retângulo, a área do quadrado cujo lado é a hipotenusa é igual à soma das áreas dos 

quadrados cujos lados são os catetos, como mostra a figura 2 abaixo. 

 

Figura 2: Teorema de Pitágoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.filosofia.com.br 

Matematicamente o teorema de Pitágoras pode ser escrito como: 

 

a² = b² + c² 

onde a representa o comprimento da hipotenusa e b e c representam os comprimentos dos 

catetos. 

 

 

2.1.2 Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera 

 

 

O sábio grego Leucipo, nascido por volta do ano de 480 a.C. em Mileto (uma antiga 

cidade da Ásia Menor, no sul da Jônia, uma região da costasudoeste da Anatólia, hoje 

Turquia), afirmou, pela primeira vez, em sua concepção atomística da matéria, que todas as 

substâncias são feitas de partículas microscópicas, chamadas átomos. Á-tomos, em grego, 

significa não mais cortável, isto é, o que não pode mais ser dividido. Eles seriam então os 

menores "pedaços" de qualquer substância. Demócrito de Abdera (460 a.C. - 370 a.C.), 

discípulo de Leucipo, difunde o conceito, mas a maioria dos filósofos gregos da época não 

aceitou a idéia. “Leucipo e seu discípulo Demócrito são geralmente apresentados juntos, 

porque seus pensamentos constituem uma única doutrina reunida em vários textos, 
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conhecidos como a obra da escola de Abdera. Essa obra se refere ao que chamamos de 

atomismo”
[10]

. 

Figura 3: Leucipo de Mileto e Demócrito de Abdera seu discípulo (direita). 

 
Fonte: http://www.brasilescola.com 

 

 

2.1.3 Aristóteles 

 

 

Aristóteles, juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), é visto como uma 

das figuras mais importantes e um dos fundadores da filosofia ocidental. Nasceu em Estagira, 

Macedônia, norte da Grécia, em 384 a.C. Em Atenas, Grécia, desde 367 a.C., foi discípulo de 

Platão por vinte anos. Com a morte do seu mestre, mudou-se para Asso, na Eólida, e depois 

em Lesbos, até ser chamado no ano de 343 a.C. à corte do rei Felipe II da Macedônia, que o 

encarregou da educação do seu filho, que entrou para a história como Alexandre, “O grande”. 

De volta a Atenas, em 333 a.C., treze anos depois da morte de Platão, Aristóteles fundou, 

perto do templo de Apolo Lício, a sua escola. Daí o surgiu o nome de Liceu, dado à sua 

escola, também chamada peripatética.  

“Pelo rigor de sua metodologia, pela amplitude dos campos em que atuou e por seu 

empenho em considerar todas as manifestações do conhecimento humano como ramo de um 

mesmo tronco – foi o primeiro pesquisador científico no sentido atual do termo”
[11]

. 
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 Figura 4: Busto de Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.wikipedia.com 

Com a morte de Alexandre “O grande”, no ano de 323 a.C., Aristóteles teve que fugir 

de Atenas, por estar sendo perseguido pelos democratas atenienses, refugiando-se em Cálcide, 

na Eubéia, onde morreu em 322 a.C. 

 

 

2.1.4 Aristarco de Samos 

 

 

Aristarco nasceu numa cidade chamada Samos, atual Grécia, por volta do ano de 320 

a.C. e passou a maior parte de sua vida em Alexandria. Em sua vida como astrônomo, 

Aristarco não obteve sucesso entre os matemáticos, pois não viram em seus estudos nada que 

pudesse ser utilizado pela matemática, já os gregos que logo o conheciam melhor, começaram 

a lhe chamar de “Aristarco o matemático”, conforme narra Thomas Heather em seu livro, 

história dos matemáticos gregos. 

Aristarco foi muito ousado ao propor que a Terra não era o centro do universo e, sim, 

que girávamos em torno do Sol, assim como os outros planetas do sistema solar. Porém a 

teoria heliocêntrica só ganharia reconhecimento e validade quase 1800 anos depois, com 

Copérnico. Estas conclusões de Aristarco devem-se as suas observações astronômicas e 

devido a elas, ele é reconhecido por ser o primeiro cientista a fazer tal afirmação e 

considerado por muitos o Copérnico da época clássica. 

 



29 

 

 Figura 5: Busto de Aristarco de Samos 

 
Fonte: http://www.somatematica.com.br 

Em suas conclusões estabeleceu, mesmo que de forma bem simples, a organização do 

sistema solar, aceita até hoje por ser coerente em sua apresentação. Até então, as concepções 

mais avançadas eram as de Pitágoras e de Heráclides, que diziam que as estrelas eram 

imóveis, a Terra estaria no centro do universo, mas apresentaria rotação e ao menos os 

planetas Mercúrio e Vênus girariam em torno do Sol.  

Por outro lado Aristarco em 260 a.C. afirmou também que se fosse considerado que os 

planetas, incluindo a Terra, girassem em torno do Sol, sistema heliocêntrico, o movimento 

dos corpos poderia ser descrito mais facilmente. Suas afirmações eram muito ousadas para a 

época e chegaram a acusá-lo por insulto religioso. Todavia as acusações não tomaram maiores 

proporções, diferentemente do que ocorreria cerca de 1800 anos mais tarde, com Copérnico, 

Kepler e Galileu. Infelizmente, as obras escritas por ele sobre esse assunto se perderam, sendo 

porém citadas por Arquimedes
[12]

: 

Em sua obra sobre os tamanhos e as distâncias do Sol e da Lua, Aristarco 

procurou determinar a distância Terra-Lua em relação à distância Terra-Sol, 

considerando o triângulo formado por esses três astros no início do quarto 

crescente. Aristarco concluiu que o Sol estaria 20 vezes mais distante da 

Terra que da Lua. Embora a proporção verdadeira seja cerca de 400 vezes, 

o procedimento utilizado estava correto. Os instrumentos de medição de 

ângulos então disponíveis é que não permitiam obter valores mais precisos.  

A figura 6 mostra o raciocínio feito por Aristarco. 
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 Figura 6: Triangulo retângulo formado entre o Sol, a Lua e a Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.somatematica.com.br 

Os instrumentos utilizados por Aristarco não possuíam precisão, no entanto seus 

métodos estavam corretos. Os seus cálculos referentes à duração de um ano solar tinham mais 

precisão que a dos antigos sábios. Este astrônomo revolucionou de tal modo a astronomia que 

seu nome foi atribuído a uma cratera lunar. “Aristarco morreu por volta do ano 230 a.C., em 

algum lugar da Grécia, e praticamente tudo que se conhece de sua obra chegou-nos através do 

Arenárío, escrito por Arquimedes em 216 a.C.” 
[9]

 

 

 

2.1.5 Arquimedes  

 

 

Dono da célebre frase: “Dê-me um ponto de apoio e moverei o mundo,” Arquimedes 

de Siracusa nasceu por volta do ano de 287 a.C. em Siracusa, na região da Sicília, Itália. Não 

se sabe muito sobre sua vida. Ele foi matemático, engenheiro, físico, inventor e astrônomo. 

Deve-se a Arquimedes a fundação da estática, da hidrostática e também das leis da alavanca e 

do empuxo, entre outras.  

Um dos contos mais conhecidos relacionados a Arquimedes foi quando recebeu a 

incumbência do rei Hierão de verificar se a coroa que fora feita por um ourives realmente 

tinha a mesma quantidade de ouro que o rei havia dado a ele, isto é, verificar se não havia 

mistura no ouro. Arquimedes ficou intrigado com o problema e, em busca de uma forma para 

resolver esse mistério mais tarde em sua casa, enquanto entrava na banheira, verificou que a 

água ia subindo conforme ele ia entrando nela. Parou, pensou um pouco, e saiu pelado, 
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entusiasmado, pelas ruas, gritando “eureka, eureka” (descobri, descobri), pois havia 

encontrado a solução do problema.  

 

 Figura 7: Arquimedes 

 

Fonte: http://www.ahistoria.com.br/arquimedes/ 

Arquimedes fez a comparação da coroa com uma mesma quantidade de seu peso em 

ouro, emergindo-os em tinas com igual quantidade de água, verificando que a tina em que 

estava a coroa transbordou uma quantidade menor de água em comparação a outra, provando 

ao rei que o mesmo havia sido lesado. Do destino do ourives ladrão não se tem relatos. Mas 

Arquimedes acabara de inventar a relação: 

 

densidade = massa/volume 

 

Em seus inventos, um dos mais famosos foi a bomba de parafuso intitulada de 

“parafuso de Arquimedes”, mostrada na figura 8. 
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Figura 8: Parafuso de Arquimedes 

 

 

 

 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br 

 

 

2.1.6 Declínio da Física Antiga 

 

 

 Além desses personagens de grande importância para a ciência, existem ainda muitos 

outros que também contribuíram para a evolução da Filosofia natural “phisis”. A Física antiga 

entrou em declínio na Idade Média, devido ao período obscurantista e decadente, ocorrido 

pela queda do império romano, tendo revivido apenas durante o Renascimento, durante a 

Revolução Científica. 

 

 

2.2 FISICA CLASSICA 

 

 

 Iniciamos esta outra parte da história da física falando sobre o astrônomo que veio 

com suas observações e ideias revolucionar a maneira de pensar, a forma com que se via e 

hoje se vê o céu e seus corpos celestes: Nicolau Copérnico. Ele é considerado por muitos 

como o responsável pela transição da física antiga para a física clássica. 

 

 

2.2.1 Nicolau Copérnico 

 

 

Copérnico nasceu no ano de 1473, na cidade de Turon, na Polônia. Filho de um 

mercador, ainda jovem começou seus estudos na universidade de Cracóvia, onde se formou 
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em matemática, continuando depois a estudar astronomia, direito, classicismo e medicina em 

diversas universidades da Itália. Conhecido por afirmar que a Terra girava em torno do Sol e 

não ao contrário, como se acreditava na época.  

 

 Figura 9: Nicolau Copérnico (1473- 1543) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.ahistoria.com.br 

Copérnico se forma em direito canônico e retorna para sua terra natal, no ano de 1506, 

para trabalhar como médico particular de seu tio, um bispo católico. Em suas horas de folga 

aplicava à matemática na astronomia pra calcular a posição dos planetas e fazer algumas 

previsões, como a de um eclipse. Derrubando o sistema aristotélico, que na qual colocava a 

Terra como o centro do universo (geocêntrico), Copérnico concordava com o movimento 

circular dos planetas, porém discordava que a Terra era o centro do sistema e sim o Sol que 

estava no centro (Heliocêntrico). Conforme A HISTÓRIA
 [14]

: 

Copérnico juntou as provas que tinha a favor do sistema planetário 

heliocêntrico. Na época, o governo e os religiosos não incentivavam 

pensamentos originais por medo de que novas idéias pudessem causar 

instabilidade. Copérnico hesitou por 13 anos antes de tomar o perigoso 

passo de enviar sua obra De Revolutionibus Orbium Coelestium (A 

Revolução dos Corpos Celestes) para o prelo. A primeira cópia do livro 

ficou pronta em 24 de maio de 1543, quando Copérnico estava acamado e 

muito doente. Um amigo colocou o livro em suas mãos e ele morreu 

naquele mesmo dia.  

 

“A publicação do livro “De Revolutionibus Orbium Coelestium”, em 1543, veio 

transformar completamente o modo de pensar e compreender a Terra e o universo pela maior 

parte dos indivíduos” descreve Gaião
[15]

. A total mudança de mentalidades deu-se quando, 

após a publicação desta obra, vários outros cientistas, como Kepler e Galileu, utilizaram-se 
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dos pontos mais importantes do livro que, associados as suas próprias investigações, foram 

encontrando então novos elementos revolucionários para a ciência.  

 

 

2.2.2 Tycho Brahe 

 

 

Tycho Brahe era dinamarquês, primogênito de uma família nobre, nasceu em 14 de 

dezembro de 1546 na cidade de Skane. O pai de Tycho havia prometido que o daria a seu tio 

após o nascimento, mas não cumpriu com a promessa. 

 Figura 10: Tycho Brahe 

 

Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Tycho_Brahe 

 

Após nascer um irmão de Tycho, Tycho foi sequestrado por seu tio, e seu pai não fez 

questão, pois estava de olho na herança que seu filho herdaria mais tarde. Foi criado pelo seu 

tio, que morreria alguns anos depois de pneumonia. 

  Ainda muito jovem foi estudar direito e filosofia na Universidade de Copenhague. Foi 

quando presenciou um eclipse parcial do Sol e ficou muito impressionado com a precisão da 

previsão matemática do fenômeno. Seu fascínio pela astronomia fez com que ele começasse a 

buscar respostas, comprava livros, instrumentos e passava a noite observando o céu. De 

acordo com o Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul[16]
: 

Em 1572, outro evento importante aconteceu. Em 11 de novembro, Tycho 

notou uma nova estrela na constelação de Cassiopéia, mais brilhante que 

Vênus. A estrela era tão brilhante que podia ser vista à luz do dia, e durou 

18 meses. Era o que hoje em dia se chama de uma supernova, um evento 
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raro. A grande pergunta era se esta estrela estava na alta atmosfera da Terra, 

mais perto do que a Lua, onde mudanças podiam ocorrer, ou se estava no 

céu, contradizendo o dogma do grego Aristóteles, incorporados pelos 

cristãos, de que a esfera celeste era imutável. Tycho tinha recém terminado 

a construção de um sextante com braços de 1,6 metros, com uma escala 

calibrada em minutos de arco, muito mais preciso do que qualquer outro já 

construído até então, e demonstrou que a estrela se movia menos do que a 

Lua e os planetas em relação às outras estrelas, e portanto estava na esfera 

das estrelas. Publicou suas observações no De Nova et Nullius Aevi 

Memoria Prius Visa Stella (Sobre a Nova e Previamente Nunca Vista 

Estrela), em Copenhague em 1573.  

 

Continuando o trabalho iniciado por Copérnico, foi acolhido pelos sábios ocidentais 

com alguma resistência. Estudou detalhadamente as fases da lua e compilou muitos dados que 

serviriam mais tarde a Johannes Kepler para descobrir uma harmonia celestial existente no 

movimento dos planetas, padrão esse conhecido como Leis de Kepler. 

 Figura 11: Modelo elaborado por Tycho Brahe (à direita, modelo original). 

 

Fonte: Instituto de Física da UFRGS.  

 

Para Tycho Brahe, os planetas giravam em torno do Sol, com exceção da Terra. 

Assim, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra, como mostra a figura 11. 

O papel do astrônomo dinamarquês Tycho Brahe foi de fundamental importância para 

a astronomia, porém o sistema por ele elaborado, uma espécie de híbrido entre os sistemas 

ptolomaico e copernicano, estivesse destinado ao fracasso. Tycho faleceu no dia 24 de 

outubro de 1601 e seus restos mortais estão na Igreja de Tyn, em Praga. 
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2.2.3 Johannes Kepler 

 

 

"Esse homem incomparável", como lhe chamou Einstein. Johannes Kepler, filho de 

Henrich Kepler e Katharina Guldenmann, nasceu a 27 de Dezembro de 1571, na pequena 

cidade católica de Weil der Stadt, no sul da Alemanha. O seu pai, militar, partiu para os Países 

Baixos em 1574 e a sua mãe seguiu-o um ano depois. Kepler ficou com seus avôs, em Weil, 

até o regresso dos seus pais, em 1576.  

Figura 12: Johannes Kepler 

 
Fonte: Instituto de Física da UFRGS 

Dois fatos interessantes que ocorreram ainda na infância de Kepler marcaram 

profundamente sua vida: o primeiro foi em 1577 quando sua mãe o chamou para ver um 

cometa que estava passando no céu. O segundo foi no ano de 1580, quando seu pai o levou 

para ver um eclipse lunar. Kepler ficou fascinado por astronomia. Devido a sua fraca estrutura 

física, os pais de Kepler foram orientados por seus professores a colocá-lo para estudar no 

seminário Stift. O seu desempenho foi tão bom nos exames admissionais que obteve uma 

vaga na Universidade de Tübingen, em Setembro de 1588. No entanto, teve de regressar a 

Maulbronn, iniciando o seu percurso universitário apenas a 17 de Setembro de 1589. No 

início ele queria ser ministro luterano, mas sua paixão por astronomia falou mais forte, 

fazendo-o mudar de rumo. Kepler, um exímio matemático e defensor do movimento 

planetário heliocêntrico de Copérnico. De acordo com Universidade de Campinas
[17]

: 
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Kepler ensinava matemática na universidade de Graz (Áustria). Era um 

péssimo professor e no segundo ano nenhum aluno apareceu. Ele era 

protestante e não foi bem visto na Áustria. Sua fama como matemático fez 

Tycho Brahe oferecer-lhe trabalho em Praga. Tycho era um observador e 

Kepler um teórico e eles brigavam sempre. Ao morrer, Tycho deixou para 

Kepler o maior arquivo de observações da história. 

Kepler estava certo que o universo é perfeito e circular, uma figura geométrica 

perfeita, mas os cálculos dele não coincidiam com as observações de Tycho. Segundo A 

HISTÓRIA
[14]

, “Kepler testou 70 órbitas circulares contra as observações de Tycho e 

nenhuma deu resultado. Ele se imagina em Marte, observando a órbita da Terra. Nada! Não 

deu certo. Ele a imaginava visto do Sol. Não deu certo também”. Após dez anos de muito 

trabalho, Kepler concluiu que as orbitas eram elipses perfeitas, descobriu também que cada 

planeta se movia numa velocidade proporcional a sua distância que o separava do Sol. 

Segundo Brennan
[19]

: 

Com base nesses achados, Kepler desenvolveu um conjunto de três leis: (1) 

Os planetas orbitam em torno do Sol em órbitas elípticas, com o Sol num 

dos dois pontos focais da elipse. (2) A linha que une o Sol e um planeta 

varre áreas iguais em tempos iguais. (3) O cubo da distância média entre 

um planeta e o sol é proporcional ao quadrado do tempo que ele leva para 

completar uma órbita. Ver figura 13. 

 

 

 Figura 13: Esquema da 2ª Lei de Kepler 

 
Fonte: http://rodrigo-filosofiaepensamentoatual.blogspot.com 

/2011/03/johannes-kepler-1571-1630.html 
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2.2.4 Galileu Galilei 

 

 

O italiano Galileu Galilei, Matemático, físico, filósofo, astrônomo, nasceu no dia 15 

de fevereiro de 1564, na cidade de Pisa. Em 1574 mudou-se para Florença, com sua família, 

onde começou a estudar com os monges do mosteiro de Camaldolese, numa cidade próxima. 

Com 17 anos Galileu entra para faculdade de medicina na universidade de Pisa, mas seu 

interesse por medicina era tão pouco que abandonou o curso no ano de 1585. Por outro lado, 

seu grande interesse era por matemática e física.  

Um fato relevante que ocorreu com Galileu foi durante uma missa. Como um católico 

fervoroso, assistia a missa todos os domingos na catedral de Pisa, durante um longo sermão 

começou a observar uma lamparina que, com uma corrente de ar que entrava na igreja 

começou a balançar-se. Este fenômeno o despertou para o estudo do pêndulo, levando-o a 

concluir que, independentemente da distância percorrida pelo pêndulo, o tempo para 

completar o movimento é sempre o mesmo. 

 

Figura14: Galileu Galilei 

 

Fonte: www.pucsp.br/pos/cesima/schenberg/ 

alunos/gabrielcremonezi/galileu/index.html 

 

Como não tinha cronometro ou relógio que lhe permitisse marcar o tempo, começou a 

usar como referencia a sua pulsação cardíaca. Segundo o Centro de Ciências Tecnológicas da 

Udesc
[20]

: 

O estudo do pêndulo levou-o a concluir que a duração do movimento 

pendular não é afetada pelo peso do corpo suspenso, mas sim pelo tamanho 
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do cordel que o suspende. Baseado nestas conclusões, Galileu desenvolveu 

o relógio de pêndulo, o mais preciso na época. 

 

Através dessas observações Galileu desenvolveu a lei do isocronismo do pendulo (que 

tem pulsações com a mesma duração). Com o estudo de máquinas simples (alavanca, plano 

inclinado, parafuso etc.), Galileu desenvolveu os fundamentos da mecânica. Entre suas 

criações se destacam: o compasso geométrico, a balança hidrostática, o binóculo, uma régua 

calculadora e o termobaroscópio, feito para medir a pressão atmosférica, que, porém, serviu 

como termômetro. 

No ano de 1589 foi convidado pela Universidade de Pisa a lecionar matemática. Nessa 

época fez uma de suas mais famosas experiências. Do alto da torre inclinada de Pisa, deixou 

cair duas esferas de pesos diferentes ao mesmo tempo. Observou-se que as esferas chegaram 

ao chão ao mesmo tempo. Naquele tempo, acreditava-se que os objetos mais pesados caíam 

mais depressa. Essa experiência serviu para contestar a tese de Aristóteles de que, quanto 

mais pesado fosse um corpo, mais velozmente cairia.  

Alguns anos mais tarde, em 1600, o inglês, médico e cientista, William Gilbert publica 

“De magnete”, sobre eletricidade e magnetismo, em suas experiências, ele conclui que a 

Terra era magnética e esse era o motivo pelo qual as bússolas apontam para o norte (dizia-se 

anteriormente que isto se devia à estrela polar (Polaris) ou às grandes ilhas magnéticas no 

polo norte que atraíam a bússola). 

Durante uma de suas viagens Galileu viu uma luneta ótica que o holandês Hans 

Lipperhey havia construído, mas não gostou de seus resultados. Como não possuía 

conhecimentos sobre óptica, começou a estudar sobre o assunto, desenvolvendo suas próprias 

lentes. Construiu o primeiro telescópio e resolveu comercializá-lo, demonstrando-o e 

oferecendo-o para o exército. Do alto de uma torre e utilizando esse instrumento, era possível 

ver um navio duas horas antes de ser visto a olho nu. Com essa negociação começou a 

receber, de forma vitalícia, uma boa quantia em dinheiro. 

Mais tarde Galileu construiu um telescópio mais potente, possibilitando então ver mais 

longe. Galileu ficou impressionado ao observar a Lua e suas crateras, suas montanhas; 

verificou que Júpiter tinha satélites que giravam ao seu redor; viu que Vênus tinha fases como 

a Lua, concluindo então que ele girava em torno do Sol; e as manchas solares. Suas 

observações vinham confirmar o que Copérnico já havia dito. Segundo o CESIMA – Centro 

Simão Matias de Estudos em História das Ciências da PUCSP
[21]

: 
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Galileu tinha receio de que sua obra não fosse aceita pela Igreja, porque 

reduzia sua autoridade. Suas descobertas também contestavam importantes 

cientistas, e até os maiores admiradores de Galileu desconfiaram dele. 

Quando foi designado membro de um dos mais importantes conselhos de 

cientistas da Igreja, encorajou-se a divulgar sua obra. Galileu tentou, 

primeiramente, juntar suas teorias com as Sagradas Escrituras, mas não 

obteve sucesso. Como suas obras eram em Italiano, não em latim- como era 

imposto- Galileu seria condenado à prisão se publicasse mais alguma de 

suas obras. O italiano era muito acessível ao povo, que poderia enfraquecer 

o poder em Roma. Após alguns anos, em 22 de junho de 1635, Galileu 

negou sua obra, de joelhos, para se livrar da morte perante o Santo Ofício. 

Faleceu em oito de janeiro de 1642, perto de Florença, em Arcetri, e foi sepultado na 

Igreja da Santa Cruz, em Florença. Apenas em 1822 foram retiradas do Índice de Livros 

Proibidos as obras de Copérnico, Kepler e Galileu e, em 1980, o Papa João Paulo II ordenou 

um reexame do processo contra Galileu, o que eliminou os últimos vestígios de resistência, 

por parte da igreja Católica, à revolução Copernicana.  

Dois anos depois da morte de Galileu, em 1644, Renné Descartes, em visita rápida a 

França, se encontra com a rainha Cristina da Suécia. Nesta ocasião, declara a existência do 

“éter”. Conforme Wikipédia
[22]

: 

 

Descartes teria declarado que o Universo é totalmente preenchido por um 

"éter" onipresente. Assim, a rotação do Sol, através do éter, criaria ondas ou 

redemoinhos, explicando o movimento dos planetas, tal qual uma batedeira. 

O éter também seria o meio pelo qual a luz se propaga, atravessando-o pelo 

espaço, desde o Sol até nós. 

 

 

2.2.5 Isaac Newton 

 

 

Isaac Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643 (quase um ano depois da morte de 

Galileu) em Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Existem controvérsias sobre esta data de 

nascimento, pois Newton teria nascido no natal de 1642 (o calendário Juliano foi usado na 

Inglaterra até o ano de 1752, a partir desse ano foi adotado o calendário Gregoriano). Newton 

veio de uma família de agricultores, mas seu pai morreu antes de seu nascimento. Ele foi 

criado por sua avó. Um tio o enviou para o Trinity College, Cambridge, em junho de 1661 

para estudar direito. 

Em Cambridge ele estudou a filosofia de Aristóteles, René Descartes, entre outros, 

porém o que lhe atraiu foi a mecânica da astronomia de Nicolau Copérnico e Galileu, e a ótica 
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de Kepler. O talento de Newton emergiu com a chegada de Isaac Barrow, para a cadeira 

Lucasiana de matemática em Cambridge (professor e orientador de Newton).  

 

 Figura 15: Isaac Newton 

 

Fonte: http://www.praticandofisica.com.br 

/fases-da-fisica/ 

 

No verão de 1665 uma epidemia de peste fechou a Universidade e ele retornou a 

Lincoln Shire. Só em Londres a peste matou mais de 70.000 pessoas em um período de menos 

de dois anos. Newton, que ainda não havia completado 25 anos, deu início à revolução da 

matemática, óptica, física e astronomia ao criar muitas das ferramentas matemáticas que 

utilizamos atualmente, como o Cálculo Diferencial e Integral, o Binômio de Newton, a Lei da 

Gravitação Universal e a natureza das cores. De acordo com Gonçalves
[23]

: “Newton ainda 

recriou toda a teoria envolvida na Mecânica Clássica, conceituou a força e o movimento dos 

corpos, além de explicar corretamente o movimento dos planetas e a força que os mantêm em 

órbita.”. Em 1668 construiu o primeiro telescópio de reflexão e tornou-se professor de 

matemática em Cambridge em 1669. 

Podemos dizer que a história da Física pode ser dividida em duas partes: antes de 

Newton e depois de Newton. Seus estudos ligados à Mecânica Clássica podem, de certa 

forma, serem resumidos pelas três leis enunciadas por ele, que foram publicadas no ano de 

1687 através de um trabalho de três volumes, intitulado Philosophia e Naturalis Principia 

Mathematica ou resumidamente falando “Principia”, mostrado na figura 16. Estas leis são 

atualmente conhecidas como Leis de Newton para a Mecânica e, em suas palavras, conforme 

trechos do livro “principia”, extraído do site Wikipédia
[24]

, são: 
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"Lex I: Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi 

uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur 

statum illummutare."  

 

(Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme 

em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por 

forças imprimidas sobre ele.) 

 

"Lex II: Mutationem motis proportionalem esse vi motrici impressae, 

etfieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur."  

 

(A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é 

produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida.) 

 

"Lex III: Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem: sine 

corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in 

partes contrarias dirigi." 

 

(A toda ação há sempre oposta uma reação igual, ou, as ações mútuas de 

dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes 

opostas.) 

 

Figura 16: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687). 

 
Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/NewtonsPrincipia.jpg 

 

 

Podemos dizer em outras palavras que: 

 

 

■ 

A Primeira Lei de Newton ou Lei da Inércia diz que: Na ausência de forças externas, 

um objeto em repouso permanece em repouso, e um objeto em movimento permanece 

em movimento. 

■ A Segunda Lei de Newton ou Princípio Fundamental da Dinâmica diz que: a força 

aplicada a um objeto é igual à massa do objeto vezes a aceleração. 
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■ 

A Terceira Lei de Newton ou Lei da Ação e Reação diz que: Se um objeto exerce uma 

força sobre outro objeto, este outro exerce uma força de mesma intensidade, de mesma 

direção e em sentido oposto. 

 

Utilizando estas três leis, Newton obteve a Lei da Gravitação Universal, que diz que: 

 

 

■ 

Dois corpos separados por uma distância r se atraem mutuamente com uma força cujo 

módulo F é proporcional à massa de cada um deles e inversamente proporcional ao 

quadrado da distância que os separa, como mostra a figura 17. 

 

Em 1703 Newton foi eleito presidente da Royal Society. Publicou seu livro Óptica, 

onde explicava suas idéias avançadas sobre luz e cores. Ao receber da rainha Ane a 

condecoração de cavaleiro, em 1705, Newton tornou-se o primeiro Sir da Ciência. Newton 

morreu em Londres, no dia 20 de março de 1727, aos 84 anos. Sir Isaac Newton, Foi 

sepultado com honrarias na Igreja do Colegiado de São Pedro, em Westmisnter, mais 

conhecida como Abadia de Westminster, em Londres, Inglaterra. 

 

 Figura 17 - Esquema e Fórmula da Lei de Gravitação Universal 

 
Fonte: http://fisica-gravitacao.blogspot.com 
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2.2.6 De Christian Huygens a Albert Einstein 

 

 

Diversos outros cientistas contribuíram para o desenvolvimento da física, fazendo com 

que ela se desenvolvesse e chegasse ao que temos hoje. Iniciando-se por Christian Huygens, 

seremos conduzidos até a transição da física clássica para a física moderna. Segundo 

Brennan
[25]

: 

1690 - Christian Huygens formula a teoria ondulatória da luz e sugere 

que o índice de refração é determinado pela velocidade que a 

luz atravessa o meio. 

1738 - Daniel Bernoulli, na Suíça, faz a publicação de seus estudos 

sobre a pressão e a velocidade dos fluidos. 

1799 - Pierre-Simon Laplace, através de seus estudos, lança as bases 

matemáticas da hipótese da gravitação de Newton, desenvolve 

a teoria da probabilidade e ajuda fundar o sistema métrico. 

1820 - O francês André-Marie Ampère demonstra as relações entre 

correntes paralelas. 

1824 - Christian Doppler descobre que, para um observador 

estacionário, emissões (luz ou som) de uma fonte em 

movimento parecerão ter frequência mais alta se o objeto 

estiver se aproximando, mas mais baixas se ele estiver se 

afastando – o “Desvio Doppler”. 

1827 - O alemão Georg Simon Ohm formula a lei que relaciona o 

potencial, a resistência elétrica e a corrente elétrica (Lei de 

Ohm). 

1831 - Michael Faraday descobre a indução eletromagnética, que 

levam ao desenvolvimento do dínamo, do motor elétrico e do 

transformador. 

1843 - O físico britânico James Prescott Joule (1818-1889) mede, pela 

primeira vez, o equivalente mecânico do calor. 

1848 - William Kelvin determina o zero absoluto. 

1849 - Jean-Leon Foucault desenvolve métodos para medir a 

velocidade da luz no ar e descobre que na água e em outros 

meios essa velocidade diminui proporcionalmente ao índice de 

refração. 

1860 - Robert Bunsen e Gustav Kichhoff desenvolvem a base da 

análise espectral. 

1864 - James Clerk Maxwell publica o Tratado sobre eletricidade e 

magnetismo, que torna possível uma compreensão muito maior 

dos fenômenos nesse campo. 

1879 - Albert Michelson usa os princípios de Foucalt para determinar 

a velocidade da luz. 

1879 - Thomas Alva Edison testa com sucesso a primeira lâmpada 

elétrica incandescente feita com filamento de carvão e, em 31 

de dezembro, demonstra a lâmpada elétrica incandescente ao 

público pela primeira vez em Menlo Park, Nova Jérsei, USA. 

1894 - Heinrich Hertz demonstra que as ondas eletromagnéticas se 

deslocam com a velocidade da luz e podem ser refletidas, 

refratadas e polarizadas como a luz. 

1895 - William K. Roentgen descobre os raios X, o que lhe valeu o 

primeiro Prêmio Nobel de Física. 

1898 - Marie e Pierre Curie identificam os elementos radioativos rádio 
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e polônio. 

1900 - Max Planck postula a teoria quântica da radiação; desenvolve a 

base da física quântica. 

1904 - Ernest Rutherford propõe que a quantidade de hélio produzida 

pelo decaimento radioativo de minerais em rochas poderia ser 

usada na determinação da idade da Terra. 

1905 - Albert Einstein publica artigos sobre a relatividade restrita e o 

efeito fotoelétrico. 

 

 

 

As descobertas físico-químicas como, por exemplo, os elementos químicos e suas 

propriedades, ocorridas até o principio do século XX, proporcionaram a criação dos primeiros 

componentes eletrônicos, como veremos no próximo capítulo. 
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3 HISTÓRIA DO COMPUTADOR 

 

 

O desenvolvimento do computador deve-se a junção de várias áreas do conhecimento 

humano, dentre elas: a matemática, a física, a eletrônica digital e a lógica de programação. 

Com a evolução da física moderna, ocorrida na transição dos séculos XVIII para o século 

XIX, surgiu uma ciência chamada eletrônica, que por sua vez estuda a forma de controlar a 

energia elétrica por meios elétricos, nos quais os elétrons têm papel fundamental. Em outras 

palavras podemos dizer que
[27]

 “A eletrônica é o ramo da ciência que estuda o uso de circuitos 

formados por componentes elétricos e eletrônicos, com o objetivo principal de representar, 

armazenar, transmitir ou processar informações além do controle de processos e 

servomecanismos”. Portanto não podemos falar do surgimento do computador sem falar da 

evolução ocorrida para que se criassem os primeiros componentes eletrônicos como os 

diodos, válvulas, resistores, capacitores e, posteriormente, os transistores. 

  

 

3.1 VALVULA ELETRÔNICA (TERMIÔNICA) 

 

 

 A válvula termiônica ou eletrônica, mais popularmente chamada de válvula, foi o 

dispositivo eletrônico de maior interesse e desenvolvimento, ocorrido no início do século 

passado. Thomas Alva Edison, ao acender a primeira lâmpada elétrica em 1879, não 

imaginava que também estava fazendo nascer a técnica que proporcionaria a construção da 

primeira válvula de rádio. Por ter filamento de carvão em sua lâmpada, depois de algumas 

horas ligada a lâmpada apresentava certo enegrecimento em sua ampola de vidro, reduzindo, 

portanto, sua luminosidade. Estudando o fenômeno, Edison concluiu que partículas de carvão 

se desprendiam do filamento em direção à ampola, causando seu enegrecimento.  Em uma das 

tentativas de resolver o problema, colocou dentro da lâmpada, em paralelo com o filamento, 

um segundo elemento que consistia em um simples fio metálico. A intenção era que este novo 

elemento retivesse as partículas de carvão, evitando assim que atingissem a ampola. Porém, 

ao conectar esse elemento a um galvanômetro, Edison percebeu que circulava uma corrente 

entre o filamento e esse novo elemento e o mesmo só ocorria em um sentido de corrente. 

Batizou essa nova descoberta de “Efeito Edison”, segundo Azzolin
[28]

.  
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Em 1904, nove anos mais tarde, o inglês John Ambrose Fleming, pesquisando sobre o 

efeito ocorrido, ao invés de utilizar um fio, resolveu envolver o filamento com uma placa 

metálica e, com isso, obteve correntes muito maiores circulando entre o filamento e a placa, 

observando também que variavam de intensidade de acordo com o diâmetro da placa e a 

distância desta em relação ao filamento. Fleming então cria o primeiro diodo à válvula, 

(utilizado como detector eletrônico de rádio). Esta válvula eletrônica foi à base para a 

invenção e melhoramento do primeiro equipamento de rádio utilizando dispositivos 

termiônicos, como mostra a figura 18. 

 
 Figura 18: Válvula Diodo de Fleming. (1904) 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro: 

Diode_vacuum_tube.png 

 

Alguns anos mais tarde, em 1907, Lee De Forest, pesquisador norte americano, 

anuncia ao mundo a mais importante conquista para as radiocomunicações de que se tem 

notícia até o advento do transístor: A “válvula tríodo", componente formado por um diodo 

acrescido de um novo eletrodo, chamado “grade”, localizado entre o catodo e o anodo. Esse 

novo eletrodo tem a função de controlar, mediante a aplicação de certa tensão, a corrente entre 

o catodo e anodo da válvula. Portanto, como descreve Zuffo
[29]

, “uma pequena variação de 

tensão na grade ocasiona numa grande variação de corrente entre o anodo e catodo, havendo 

então uma amplificação do sinal aplicado a grade”. 
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Várias outras experiências foram feitas em relação à válvula. Com a adição de outros 

eletrodos foram criadas então as válvulas pêntodo, duplos tríodos, etc.. As válvulas diodo, 

tríodo e as suas derivadas começaram então a serem utilizadas para produzir os primeiros 

rádios transmissores e receptores. Posteriormente seriam utilizadas também nos televisores, se 

expandindo a criação de inúmeros outros aparelhos eletrônicos, dentre eles o computador. 

 

 

3.2 O PRIMEIRO COMPUTADOR ELETRÔNICO 

 

 

Com o intuito de automatizar as coisas, o homem sempre procurou meios de criar 

ferramentas para tal função, como ocorreu no desenvolvimento de teares automatizados ou 

com a criação de máquinas automáticas para calcular, cujo grande inconveniente era a falta de 

precisão. O invento da válvula eletrônica veio proporcionar de forma espetacular o início 

dessa automação de forma eficiente. O primeiro computador eletrônico, por exemplo, só foi 

possível graças ao invento da válvula eletrônica e sua criação e evolução deram origem a 

diversas gerações de computadores. 

 

 

3.2.1 A Primeira Geração de Computadores (1945 a 1958) 

 

 

Fazendo parte da primeira geração de computadores eletrônicos está o mais famoso 

computador da época, o ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzerand Computer), 

desenvolvido por John Mauchly, conjuntamente com o professor J. Presper Eckert. Teve sua 

construção iniciada em 1943 e foi concluída apenas em fevereiro de 1946, exatamente três 

meses depois do fim da II guerra mundial. A idéia inicial era construir um computador para 

realizar vários tipos de cálculos de artilharia, a fim de ajudar as tropas aliadas durante a II 

Guerra mundial. No entanto ele acabou sendo utilizado durante a guerra fria, contribuindo, 

por exemplo, ao projeto da bomba de Hidrogênio.  

De acordo com a Wikipédia
[30]

, o ENIAC era composto por nada menos que 17.468 

válvulas, 70.000 resistências, 10.000 condensadores, 1.501 relés e 6.000 interruptores, 

ocupando um galpão de 270 m
2
, massa de 30 toneladas e consumo de 175 kWh (quilowatts 

hora). Porém, apesar do tamanho, o poder de processamento do ENIAC era ridículo 
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comparado com os padrões atuais: tinha capacidade suficiente para processar apenas 5.000 

adições, 357 multiplicações e 38 divisões por segundo, bem menos até do que uma 

calculadora de bolso atual, das mais simples. A programação do ENIAC era feita através de 

6.000 chaves manuais. A cada novo cálculo era preciso reprogramar várias destas chaves. 

Existia uma equipe de 80 mulheres da Universidade da Pensilvânia cuja função era 

calcular manualmente as equações diferenciais necessárias para os cálculos de balística. O 

exército chamava a função destas pessoas de computadores, daí o nome. Quando o ENIAC 

ficou pronto, seis mulheres computador foram escolhidas para testarem a nova máquina. 

 
 Figura 19: Duas mulheres operando o ENIAC 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Two_women_operating_ENIAC.gif 

 

 Conforme a Wikipédia
[31]

, O ENIAC serviu de inspiração para muitos outros 

computadores que se seguiram, como:  

 1949 - EDVAC (Electronic Discrete Variable Computer). Este projeto tornou-se a 

arquitetura padrão para os computadores mais modernos, apesar de ocupar um espaço 

semelhante ao do ENIAC. Todavia era dotado de cem vezes mais memória interna 

que o ENIAC, um grande salto para a época e consumia 50 kWh. Outro grande 

avanço do EDVAC foi o abandono do modelo decimal e a utilização dos códigos 

binários, reduzindo drasticamente o número de válvulas; 
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 1951 - ORDVAC (Ordnance Variable Automatic Computer). Construído pela 

universidade de Illinois, para o laboratório de pesquisa balística de Aberdeen Proving 

Ground, em Maryland, os ORDVAC utilizavam 2.178 válvulas, seu tempo de adição 

era de 72 microssegundos e o tempo de multiplicação era de 732 microssegundos. 

Sua memória principal consistia de 1024 palavras de 40 bits cada; 

 1951 - UNIVAC. Também construído por Eckert e Mauchly, foi o primeiro 

computador a ser disponibilizado comercialmente para o processamento dos dados 

dos censos da população americana na década de 50; 

 1954 - IBM 650. Este computador foi disponibilizado publicamente nos Estados 

Unidos pela IBM em dezembro de 1954. Media 1,5 m × 0,9 m × 1,8 m e tinha uma 

massa de 892 quilogramas. O IBM 650 era indicado para resolver problemas 

comerciais e científicos, sendo capaz de fazer em um segundo 1.300 somas e 100 

multiplicações de números de dez dígitos. Em 1958 duas mil unidades do IBM 650 

estavam espalhadas pelo mundo. 

 

 Figura 20: Computador IBM 650 sendo operado e à direita o seu painel. 

 
Fonte: Site do Museu Virtual da Informática- http://www3.dsi.uminho.pt/museuv/1946ibm650.htm 

 

 

3.2.1.1 O Primeiro Transistor 

 

 

 Somos dependentes da energia elétrica que serve para facilitar a vida de todos, mas 

poucos conhecem o transistor, que por sua vez tem tanta importância na vida de todos nós, 

assim como a eletricidade. Se eliminássemos todos os transistores da face da Terra, o mundo 
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pararia, pois ele está presente em todos os equipamentos eletrônicos, ora fazendo o papel de 

amplificador, oscilador, chave, entre outras inúmeras funções. Desde o momento em que 

acordamos até a hora que vamos dormir estamos em contato com equipamentos eletrônicos 

que contem transistores como: rádios, televisores, computadores, celulares, etc.. 

 Em 1945 foi criado um grupo de pesquisa organizado no Bell Telephone Laboratories, 

em Murray Hill, Estado de New Jersey, nos Estados Unidos. Esse grupo tinha como objetivo 

encontrar um substituto eletrônico para os relês do sistema telefônico. A iniciativa foi do 

diretor de pesquisas do Bell Labs, Mervin Kelly. Há anos Kelly sonhava em encontrar a forma 

para desenvolver esse componente. Ele havia organizado um programa de pesquisa com esse 

objetivo na década de 1930, mas o trabalho foi interrompido pela guerra. Porém, com o fim da 

guerra, o programa foi reativado.  

No início de 1946 o grupo já estava praticamente formado: o físico William Shockley, 

o engenheiro elétrico John Bardeen e o físico Walter Brattain. 

 
 Figura 21: Da esq. para dir., Bardeen, Shockley e Brattain. 

 
Fonte: http://200.19.92.57/wschui/cix/transistor.htm 

 

 

Quando deram início as pesquisas em busca deste novo componente, começaram a 

utilizar materiais como o Silício e o Germânio, que se situavam entre os materiais condutores 

e isolantes, denominados por isto de materiais semicondutores.  

Conforme descrevem Boylestad e Nashelsky
[32]

 “O transistor é um dispositivo 

semicondutor que consiste em duas camadas de material do tipo n e uma camada do tipo p ou 
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em duas camadas do tipo p e uma do tipo n, o primeiro é denominado Transistor npn e o 

outro Transistor pnp”. O esquema de montagem de um transistor é apresentado na figura 22. 

 

 Figura 22: Os transistores pnp e npn. 

 
Fonte: http://www.hardware.com.br 

 

Para criar materiais semicondutores do tipo n (com maior numero de elétrons do que 

buracos) e os do tipo p (com menor numero de elétrons do que buracos), foram utilizados 

cristais relativamente puros de silício ou germânio que, por sua vez, foi adicionado átomos de 

impurezas na proporção de uma parte em 10 milhões, no processo chamado de dopagem. Os 

elementos mais usados para se dopar os cristais de silício e germânio são: o antimônio, 

arsênio e o fósforo para os de tipo n (átomos pentavalentes) e o boro, gálio e o índio para os 

de tipo p (átomos trivalentes). A figura 22 mostra as diferenças entre os materiais: os do tipo 

n (possui elétrons excedentes) e os do tipo p (possui lacunas ou buracos excedentes). 

 Figura 23: Dopagem de materiais semicondutores do tipo n (esquerda) e tipo p (direita). 

 
Fonte: http://www.gta.ufrj.br/grad/01_1/scr/ 

 

 Segundo Braga
[33]

, “Foi somente depois da segunda guerra mundial que o germânio e 

o silício passaram a ser usados em diodos detectores de micro-ondas para radares e que se 
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desenvolveu uma teoria completa que permitia entender os estados quânticos dos portadores 

de carga nestes materiais”. 

No ano de 1947, mais precisamente no dia 23 de dezembro, a indústria eletrônica 

estava prestes a passar por um novo redirecionamento tecnológico. Foi apresentado o primeiro 

transistor nos laboratórios da Bell Telephone. E, finalmente, no dia 30 de junho de 1948, o 

transistor de Brattain e Bardeen foi demonstrado para a imprensa nas instalações do Bell 

Labs, em Nova York, mostrado na figura 24. 

Figura 24: O primeiro transistor, feito de modo bastante improvisado. 

 

Fonte: Site do Instituto Newton C. Braga - http://www.newtoncbraga.com.br/ 

index.php/artigos/67-historia-da-eletronica/407-a-historia-do-transistor.html 

 

 

3.2.2 Segunda Geração de Computadores (1959 a 1962) 

 

 

 Com o surgimento dos transistores e dos diodos semicondutores iniciou-se a segunda 

geração de computadores. As válvulas termiônicas foram substituídas por esses componentes, 

por ter inúmeras vantagens, como:  

 Tamanhos mais reduzidos (cerca de 100 vezes menor);  

 Não necessita de tempo para aquecimento;  

 Menor consumo de energia elétrica;  
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 Mais precisão em seus cálculos;  

 Maior velocidade de processamento de dados.  

Os computadores desta geração já calculavam em microssegundos e eram 

programados em linguagem montadora (Software), que por sua vez é um conjunto de 

instruções necessárias para que o computador realize tarefas, agilizando o trabalho do usuário. 

De acordo com Cortelazzo
[34]

 “Os primeiros programas eram escritos em código de máquina, 

os programadores escreviam os números binários que correspondiam às instruções a serem 

armazenadas na memória.” 

 

Figura 25: Computador 604 IBM (Totalmente Transistorizado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/historiasobreossitesdebusca/ 

Historia-da-tecnologia 

  

Consonante com a Prof
a
. Jiani Cardoso

[35]
: 

 

Nesta geração surgem as linguagens: Fortran inventada pela IBM (1950), 

linguagem simbólica para programação de computadores FORTRAN 

(FORmula TRANslator) destinada a ser usada por cientistas, físicos e 

matemáticos; COBOL (1958) linguagem simbólica para programação de 

computadores adequada ao tratamento da informação para gestão é 

desenvolvida a partir de 1958 e denominada COBOL 60 (COmmon 

Business Oriented Language) e SO (Sistema Operacional) (DOS), 

Memória dos computadores desta geração: 32Kb (quilo bytes). 
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Figura 26: IBM 1401 (esq.) e IBM 7094 (dir.) 

 

Fonte: http://cadinformatica.br.tripod.com/ 

Os primeiros computadores a se utilizarem totalmente de transistores foram o IBM 

1401 e o IBM 7094, mostrados na figura 26, que, juntos, venderam mais de 10.000 unidades, 

reafirmando mais uma vez a demanda por um indústria mundial de computadores. Em 1962 

foram usados pela primeira vez discos magnéticos para o armazenamento de informações. 

Esses equipamentos ainda não dispunham de interface gráfica. 

 

 

3.2.3 Terceira Geração de Computadores (1963 a 1972) 

 

 

 Abrindo a terceira geração de computadores está o CI - Circuito Integrado (1964), o 

qual consiste em um componente eletrônico a base de silício que contem em média dez 

transistores agrupados em um pequeno espaço físico, permitindo assim a miniaturização dos 

componentes eletrônicos, como mostra a figura 27. Com esta inovação os computadores desta 

geração tiveram o seu tamanho ainda mais reduzido, velocidade de processamento na casa dos 

“microsegundos” e ainda menor custo de produção, ocasionando computadores com preços 

mais acessíveis e melhor desempenho. Teclados e monitores substituíram os cartões de papel 

perfurados e o sistema operacional passou a permitir que muitos programas pudessem ser 

executados ao mesmo tempo (multitarefa). No mesmo ano de 1964 foi inventado o mouse. 
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 Figura 27: CI Intel 404  

 
Fonte: http://cadinformatica.br.tripod.com/ 

  

Conforme é relatado no site da Universidade Federal do Pará
[36] 

sobre a história do 

computador, ressalta-se que: 

Em 1964 a "IBM", sob a influência do programa espacial americano, 

lançou, em 7 de abril de 1964, a primeira máquina da família criada por 

Gene Amdahl, chamada IBM System 360. Esses computadores foram 

projetados para finalidades comerciais e marcaram a tendência de usar 

circuitos integrados (CI) ou pastilhas, que ficaram conhecidas como chips. 

O 360 incluía um processador central e muitos periféricos, determinando 

várias opções de expansão. Ou seja, o 360 foi o primeiro a apresentar o 

conceito de modularidade: o comprador poderia adquirir diferentes 

módulos, conforme suas necessidades. Essa flexibilidade permitiu que 

várias empresas comprassem seu primeiro computador. O modelo mais 

barato do 360 possuía 8 bits e um endereçamento de memória baseado em 

bytes. Seu processamento era feito por um conjunto de transistores, que já 

caminhava para um chip. Realizava mais de 2 milhões de operações por 

segundo e cerca de 500 mil multiplicações. Esse fato tornou seus 

antecessores obsoletos.  

 

A figura 28 apresenta o painel frontal do IBM 360. 
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 Figura 28: Computador IBM 360 (painel frontal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://infolab.stanford.edu/pub/voy/museum/pictures/display/3-1.htm 

 

 

3.2.4 Quarta Geração (1972 aos tempos atuais)  

 

 

 Essa geração vem dar início a uma nova era para a informática, trazendo consigo a 

utilização mais aprofundada do computador e, consequentemente, a sua popularização. De 

acordo com a UFPA
[37]

: “O microprocessador, com milhares de circuitos integrados em um 

único "chip" de silicone, proporcionou maior grau de miniaturização, confiabilidade e 

velocidade de cálculos da ordem de nanosegundos (bilionésima parte do segundo)”.  

O uso de circuitos de larga escala (LSI - 1000 transistores por "chip") e larguíssima 

escala (VLSI - 100.000 transistores por "chip") na construção dos processadores, reverte-se 
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em alta velocidade de processamento, promovendo maior interação entre o sistema e o 

usuário que, por sua vez, possibilitou o desenvolvimento de diversas inovações, como:  

 Surgimento dos softwares integrados; 

 Processadores de Texto; 

 Planilhas Eletrônicas; 

 Gerenciadores de Banco de Dados; 

 Gráficos; 

 Gerenciadores de Comunicação. 

Juntamente com essas inovações apareceram linguagens múltiplas de programação 

como Cobol, Pascal e Basic. Deu-se então o início da comunicação entre computadores 

interligados em rede, até chegar ao que temos hoje, a rede mundial de computadores 

“Internet”. A evolução Infotecnológica continua ocorrendo em tempos atuais e a 

miniaturização de equipamentos e componentes, como mostram as figuras 29 e 30, vem 

possibilitando a criação de computadores cada vez mais velozes em processamento e menores 

em tamanho.  

 Figura 29: Intel 8008(um dos primeiros microprocessadores comerciais). 

 

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador 
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 Figura 30: processadores Intel 80486 (esq.) e processador AMD Atlon 1800+ mais atual (direita). 

 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AMD_INFERIOR.JPG 
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4 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

 

4.1 BREVE HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 

 

 

 A educação, tal qual a conhecemos hoje, foi estruturada de diversas maneiras, 

iniciando-se com as descobertas feitas pelos povos primitivos, passando pela transmissão oral, 

a invenção da escrita, até chegar a uma sistematização da educação. Quando se percebeu a 

importância da estruturação dessas descobertas, foram surgindo teorias que nortearam a forma 

que se daria a essa transmissão e aquisição do conhecimento, sendo elas liberais e 

progressistas, destacando-se entre elas a Pedagogia Tradicional e a Pedagogia Renovada 

(Escola Nova).  

Pedagogia Tradicional: O papel da escola é preparar o aluno moral e intelectualmente 

para assumir o seu papel na sociedade; os conteúdos são conhecimentos e valores sociais 

acumulados através dos tempos e repassados aos alunos como verdades absolutas; a 

metodologia consiste em exposições e demonstrações verbais da matéria e ou por meios de 

modelos; a autoridade do professor e quer atitude passiva do aluno; a aprendizagem é 

receptiva e mecânica, sem se considerar as características próprias de cada idade; esta 

tendência pedagógica tem como principais teóricos Johann Friedrich Herbart, João Amós 

Commenius e Émile Chatier entre outros, com base em Libâneo
[38]

. 

Pedagogia Renovada (Escola Nova): O papel da escola é adequar as necessidades 

individuais ao meio social e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto 

possível a vida; os conteúdos são estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos 

diante às situações problemas; a metodologia dá-se por meio de experiências, pesquisas e 

métodos de solução de problemas; o professor tem o papel de auxiliador no desenvolvimento 

livre do aluno; a aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de problemas; os 

teóricos que mais se destacam nesta tendência, segundo Libâneo
[38]

, são: Maria Montessori, 

Ovide Decroly, John Dewey, Jean Piaget, Lauro de Oliveira Lima entre outros. 

 Libâneo
[35]

 em sua obra “Democratização da Escola Pública”, afirma que: 

A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta anos, tem sido 

marcada pelas tendências liberais, nas suas formas ora conservadoras, ora 

renovada. Evidentemente tais tendências se manifestam, concretamente, nas 

praticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda que 

não se deem conta dessa influência. 
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 Souza e Gomes
[40]

, em seu livro Educação e Ciberespaço, apresentam o método de 

aprendizagem por descoberta de John Dewey: 

 

Dewey formulou uma filosofia educacional empírica, que propôs a 

aplicação do método científico em situações de aprendizagem que se 

caracterizam por “continuum” experiencial. Considerou a aquisição do 

saber como fruto da reconstrução da atividade humana a partir de um 

processo de reflexão sobre a experiência, continuamente passada ou 

reconstruída. 

  

Diante dessas tendências pedagógicas, a Pedagogia Renovada, vem trazer a 

experimentação para as salas de aula, estimulando o desenvolvimento do aluno.   

 

 

4.2 EVOLUÇÃO DO ENSINO DA FÍSICA  

 

 

 Mediante as evoluções tecnológicas ocorridas nos últimos tempos, com computadores 

cada vez mais velozes e confiáveis, aos poucos algumas escolas e instituições de ensino 

começam a fazer uso de softwares educacionais de simulação de fenômenos físicos, como 

apoio ao ensino da física.  

 A Física, por se tratar de uma disciplina com conteúdos de difícil entendimento, em 

geral não é recebidas pelos alunos com bons olhos. O professor tenta ilustrar uma determinada 

situação ou evento físico, porém existe a necessidade de desenhar e/ou descrever a situação 

exposta, que por sua vez acaba tomando boa parte do tempo de aula e, mesmo assim, alguns 

alunos não conseguem visualizar o que lhe foi exposto, até talvez por se tratar de algo muito 

longe do seu cotidiano. No ensino médio tal característica apresenta proporções significativas, 

o que dificulta uma associação com o mundo real e, por conseguinte, o interesse pelo 

aprendizado da disciplina. É com a intenção de facilitar o entendimento de conceitos físicos 

que programas de computadores estão sendo desenvolvidos para realizar simulações físicas 

virtuais (virtual é tudo aquilo que não é palpável), com o intuito de quebrar esse paradigma de 

que física é difícil e incompreensível.  

No livro “Seis Estudos de Psicologia”, Jean Piaget
[41]

 afirma que: 

As mudanças na estrutura cognitiva são partes do desenvolvimento do 

indivíduo. E esse desenvolvimento surge a partir da ação que é 

desencadeada por estímulos originados no meio exterior ou por uma 

necessidade interior de satisfazer seus próprios anseios. A busca pela 

satisfação dessas necessidades, que pode ser até mesmo uma resposta a um 
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questionamento interior, gera a ação. Satisfeita essa necessidade, surgem 

outras, e a ação que gera um equilíbrio é desequilibrada pelas 

transformações que aparecem no mundo, exterior ou interior, e cada nova 

conduta vai funcionar não só para restabelecer o equilíbrio, como também 

para tender a um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a esta 

perturbação.  

 

As simulações podem ser vistas como representações ou modelagens de objetos 

específicos reais ou imaginários, de sistemas ou fenômenos físicos. Elas podem ser bastante 

úteis quando, por exemplo, se estiver realizando experimentos que envolvem fenômenos 

muito lentos ou extremamente rápidos em comparação com nossas escalas de tempo 

cotidianas, assim como aquelas experiências perigosas ou de realizações muito caras. Estes e 

outros eventos podem, portanto, serem alvos de simulações computacionais para o Ensino de 

Física. De acordo com Medeiros
[42]

, “O uso de animações é uma estratégia de atender às 

necessidades individuais dos estudantes, e o computador como uma ferramenta que possibilita 

retirar do professor a necessidade de ensinar aos seus estudantes os mesmos materiais, de um 

mesmo modo e ao mesmo tempo”. 

  

 

4.2.1 TIPOS DE PROGRAMAS 

 

 

Diversos programas de computador estão sendo desenvolvidos para realizarem 

simulações virtuais de eventos físicos para o ensino da física. Os programas vão desde 

simples simulações de um único fenômeno físico (com comandos limitados), até programas 

que possibilitam realizar simulações de inúmeros eventos, com projeções de gráficos e 

tabelas, possibilitando assim variar dados fornecidos ao programa e também obter 

informações de um dado momento da simulação, como velocidade, distância percorrida, 

altura, etc.. 

Esses programas são encontrados nas seguintes modalidades:  

 Free: o programa tem seu uso livre (gratuito e sem limitações em seus 

recursos). 

 Open Source: esse tipo de programa possui código aberto, permite que usuários 

com bom entendimento de programação possam alterá-lo sem infringir os 

direitos autorais do programa (inicialmente foram criados para plataforma 

Linux, porém hoje existe para PC e MAC). 
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 Shareware: programas com limitação de tempo de uso e/ou limitação em seus 

recursos (muito parecido com os programas Demo). 

 Demo: versão de demonstração com tempo e uso limitado.  

Entretanto, os programas indicados para serem utilizados em instituições de ensino são 

os de Código Aberto ou os programas Free (gratuitos), devido ao fato de serem distribuídos 

gratuitamente. 

 

 

4.3 INSTRUMENTOS VIRTUAIS 

 

 

Durante as pesquisas para o desenvolvimento da parte deste trabalho que trata dos 

programas mais utilizados para simulação em física foi encontrado várias matérias, artigos e 

dissertações que tratam do assunto: Simulações Computacionais Para o Ensino da Física. 

Encontrou-se também programas com animações criadas em programação Java, Flash e 

outras plataformas de programação, como se observa no site do Departamento de física da 

UFSC
[43]

. Os aplicativos disponíveis neste site 

(http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/index-port.html#%C3%B3ptica) tratam de 

temas como Mecânica, Dinâmica, Oscilações e Ondas, etc., e foram cedidos por Fu-Kwun 

Huang, da National Taiwan Normal University. 
 

Pela facilidade de uso destaca-se o programa Vector Addition, que é destinado a 

efetuar a adição de vetores. Nas figuras 31, 32, 33 e 34 é apresentada uma demonstração de 

como efetuar a soma entre dois vetores A e B dando como resultado o vetor C. O programa 

mostra de forma animada o que o usuário deve fazer para se chegar ao resultado esperado. A 

maneira de se traçar os vetores A e B é feita da seguinte forma: 

 Clique com o botão esquerdo do mouse do computador. Mantenha-o 

pressionado e movimente-o para obter as coordenadas x e y. Ao soltar o botão 

estará traçado o vetor A; 

 Faça o mesmo para traçar o vetor B; 

 Ao soltar o botão esquerdo do mouse o programa dá início à animação. 
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Figura 31: Vector Addition (Efetua a adição de dois vetores A e B, mostrando como chegar ao vetor C resultante, 

através de animação: C = A + B = B + A) 

 
Fonte: Site do Instituto de Física – UFSC: http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/vector/vector.html 

Figura 32: Os vetores A e B foram traçados. 

 
Fonte: Site do Instituto de Física – UFSC: http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/vector/vector.html  

 

Figura 33: Após ser traçado o vetor B a animação inicia-se, deslocando o vetor B no sentido da seta vermelha até 

a extremidade final do vetor A. 

 
Fonte: Site do Instituto de Física – UFSC: http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/vector/vector.html  
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 Figura 34: Vetor C resultante da adição de A e B. 

 
Fonte: Site do Instituto de Física – UFSC - http://www.fsc.ufsc.br/~ccf/parcerias/ntnujava/vector/vector.html 

  

No Instituto de Física da USP está sendo desenvolvido um projeto chamado 

LUDOTECA. Ele consiste em uma série de programas desenvolvidos para simulações de 

eventos físicos. No site do instituto é possível fazer o Download gratuito de inúmeros 

programas de simulação sobre: óptica, espelhos, mecânica, eletricidade e muitos outros. Por 

exemplo, podemos ver na figura 35 o funcionamento do aplicativo ESPELHO PLANO 

SIMPLIFICADO, que usa joaninhas como objetos reais.  

 Figura 35: Aplicativo de Simulação de ESPELHO PLANO. 

 
Fonte: Site da LUDOTECA – USP - http://www.cienciamao.usp.br/ 

tudo/exibir.php?midia=tex&cod=_espsimplificado 
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Este aplicativo demonstra, através de simulação, o que ocorre quando colocamos um 

objeto na frente de um espelho plano e apresenta a sua imagem virtual. Possui também uma 

régua que serve pra verificar as distancias da imagem real até o espelho e confirmar que as 

distancias entre o objeto real até o espelho e a imagem virtual até o espelho são iguais 

(Ludoteca
[44]

 – Instituto de Física da USP).  

 Um dos aplicativos didáticos mais utilizados em simulação e modelagem matemática é 

o Modellus. Ele foi desenvolvido pelo grupo do Prof. Vitor Duarte Teodoro, da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa – Portugal, e é um software de 

distribuição gratuita, com comandos de fácil manuseio, tornando possível uma aula de Física 

com grande riqueza de detalhes. 

Para Silva
[45]

,
 
da Universidade Federal da Paraíba:  

Simulações e animações oferecem um potencial sem limites para permitir 

que os estudantes entendam os princípios teóricos das Ciências Naturais, a 

ponto de serem chamados de laboratórios virtuais. Essa ferramenta 

pedagógica é de grande valia para o aumento da percepção do aluno, pois 

pode incorporar a um só momento diversas mídias: escrita, visual e sonora. 

E desse modo potencializa as possibilidades pedagógicas da interação 

professor-aluno. 

 

 Figura 36: Cópia da tela do aplicativo Modellus versão 2.5 

 
 

No site da universidade Federal da Paraíba – Departamento de Física, o Prof. Dr. 

Romero Tavares da Silva disponibiliza várias animações envolvendo assuntos como Vetores, 

Cinemática e Oscilações e Ondas para serem demonstradas no Modellus e, também, contem o 

link para download gratuito deste aplicativo e seu respectivo manual. 
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4.3.1 Resolução de Exercícios de física Utilizando o Aplicativo Modellus 

 

 

O Modellus
[46]

, por se tratar de um aplicativo bastante utilizado em Instituições de 

Ensino Superior, foi escolhido para se demonstrar, através dos exemplos abaixo, uma das 

possibilidades do uso da simulação computacional no Ensino de Física, que é através da 

resolução de exercícios de física do Ensino Médio. A versão do aplicativo Modellus utilizada 

é a 4.01.  

 

Exemplo 1 - Um veículo parte do repouso, com aceleração a = 2,3 m/s
2
. (a) Qual a sua 

posição no instante t = 11,5 s? (b) qual a sua velocidade quando atingir a posição 

x = 250,20 m? 

Resolução: 

Para iniciar a modelagem desse exercício precisaremos das fórmulas 

matemáticas que descrevem os movimentos, que neste caso é o MRUV – Movimento 

Retilíneo Uniformemente Variado. Portanto utilizaremos as funções horárias do 

espaço: x = x0 + v0xt + (at
2
)/2, que nos fornece a posição x do veículo em um 

determinado instante t e também a equação da velocidade: v = v0 + at, que fornece a 

velocidade v do objeto em um dado instante t. Após a inserção das fórmulas, o 

Modellus irá efetuar os cálculos, conforme pode ser observado na figura 37. 

 Figura 37: Modelo Matemático adicionado ao Modellus - Exemplo 1. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

Extraído os valores do exemplo 1, temos:  

Velocidade inicial: v0 = 0 

Posição inicial: x0 = 0 

Aceleração: a = 2,3m/s
2 

Posição no instante t =11,5 s = ? 

Velocidade na posição x = 250,20 m = ? 
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Nas figuras 38, 39, 40 e 41 foram feitos Print Screen, ou seja, cópia das telas do 

aplicativo Modellus 4.01, para demonstrar o movimento do veiculo. 

 Figura 38: Impondo a condição inicial: a = 2,3m/s
2
. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

 

 Figura 39: Carro em movimento. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

Com o passar do tempo o veículo vai deixando rastros cada vez mais distantes um do 

outro, provando que está havendo um aumento em sua velocidade.  
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 Figura 40: No instante t=11,2 s a sua posição é 152,09 metros. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

De acordo com o gráfico da figura 40, a questão (a) do exemplo 1 fica respondida. A 

resolução do item (b) só depende de continuarmos vendo a animação. Na figura 41, quando o 

veiculo está na posição 250,20 m, temos a velocidade v = 33,92 m/s. Fica, portanto resolvido 

o exemplo 1. 

 Figura 41: Veículo na posição x = 250,20 m. 

 

Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 
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Exemplo 2 – Um jogador de futebol chuta uma bola com velocidade inicial v0x = 20 m/s e v0y 

= 18 m/s. Considere g =10 m/s
2
. Despreze a resistência do ar. 

 Determine: 

a) Módulo da velocidade e o seu ângulo com a horizontal; 

b) O alcance horizontal; 

c) A altura máxima; 

d) O tempo de subida; 

e) A velocidade no ponto mais alto da trajetória; 

f) O tempo total do movimento. 

Resolução: 

 Para a solução do exemplo 2 será utilizado a fórmula do movimento horizontal x = 

v0xt. Como a velocidade final vx é igual a velocidade inicial v0x, concluímos que vx = v0x. 

Usaremos também a fórmula de lançamento vertical y = y0 + v0yt - (g/2)t
2
, onde a aceleração 

ay do corpo foi substituída pela aceleração de queda livre g, cujo valor fornecido é de 10 m/s
2
. 

Para obtermos o módulo do vetor velocidade v, aplicaremos o teorema de Pitágoras v
2
 = vx

2
 + 

vy
2
. Resolvendo esta relação teremos o valor da velocidade v e, para a obtenção do ângulo 

inicial de lançamento, usaremos a função trigonométrica tg  = sen /cos . Aplicando em 

nosso modelo, obteremos:  = tg
-1

 (v0y/v0x). O modelo matemático está organizado e 

adicionado ao aplicativo para que o mesmo possa efetuar os cálculos conforme pode ser 

visualizado figura 42. 

 Figura 42: Modelo Matemático inserido no Modellus para que o mesmo efetue os cálculos. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

Extraído os valores do exemplo 2, temos: 

 v0x = 20 m/s 

v0y = 18 m/s 



72 

 

As figuras 43, 44, 45,46, 47 e 48a seguir, demonstram o que ocorre nessa modelagem. 

 Figura 43: Adicionado os valores iniciais. 

 

Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

 Figura 44: Com valores já adicionados. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 
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Figura 45: Dado início à animação do nosso modelo. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

 Figura 46: A bola em seu ponto mais alto.

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

Vemos na figura 46 que já temos várias respostas ao nosso exercício, como: 

a) Módulo da velocidade (22,36 m/s) e o seu ângulo com a horizontal (41,99º). 

b) O alcance horizontal: ? 



74 

 

c) A altura máxima: 16,20 m quando a velocidade vy = 0. 

d) O tempo de subida: 1,8 s. 

e) A velocidade no ponto mais alto da trajetória: vy = 0 e vx = 20 m/s. 

f) O tempo total do movimento: ? 

 

 Figura 47: Movimento de trajetória da bola. 

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 

 

 Figura 48: Final da simulação e obtendo o alcance máximo horizontal.

 
Fonte: Cópia da tela do aplicativo Modellus 4.01. 



75 

 

 Finalmente, na figura 48, obtemos como resultado para o alcance horizontal x = 72 m 

e para o tempo total do movimento t = 3,6 s. Com essa série de figuras apresentadas (figuras 

43 a 48) referentes à simulação computacional para a demonstração e a resolução do 

problema proposto, o aplicativo Modellus vem proporcionar ao usuário a visualização do 

movimento, facilitando assim o entendimento do conteúdo apresentado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

O intuito desse trabalho foi o de apresentar um pouco da história da física, desde a 

física antiga, passando pela clássica e início da física moderna, até chegar ao surgimento da 

eletrônica e, consequentemente, ao desenvolvimento dos primeiros componentes que 

possibilitaram a criação do primeiro computador eletrônico. Além disto, mostrou-se neste 

trabalho algumas ferramentas virtuais encontradas na rede mundial de computadores cujo uso 

permite aos alunos uma melhor visualização e contextualização dos conteúdos abordados na 

disciplina de física, como apregoam as tendências pedagógicas modernas, de forma rápida, 

prática e gratuita. Entre os softwares disponíveis atualmente, foi dado um maior destaque ao 

aplicativo Modellus por ser um software livre (disponível gratuitamente na internet) e por ter 

sido criado exatamente com o objetivo de mediar o ensino e aprendizagem da física de forma 

fácil e intuitiva, como foi visto neste trabalho. 

Pedagogicamente falando, se o aluno for estimulado a interagir com um ambiente 

tecnológico de ensino e aprendizagem capaz de acrescentar significados, aliado com uma boa 

fundamentação teórica dos conceitos físicos, grandes serão as chances deste aluno entender e 

se interessar por disciplinas que tradicionalmente não são bem vistas pelos alunos, como é o 

caso da Física. Neste sentido cabe ao professor criar novas formas de expor o conteúdo com 

uma maior leveza e, para isto, além de utilizar quadro e pincel, é necessário o uso de outras 

ferramentas como, por exemplo, as simulações computacionais, que foi o objeto de estudo 

deste trabalho, até porque os esforços empreendidos pela humanidade para disponibilizar 

estas ferramentas foi hercúleo, como também foi visto neste trabalho. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

Aplicativo – Programa de Computador, Software. 

Download – Baixar arquivos eletrônicos através da internet, como músicas, vídeos, arquivos 

de texto, etc. 

Infotecnológica – informação aliada com a tecnologia. 

Isocronismo – Qualidade do que é isócrono, isto é, de igual duração. 

Peripatético  – 1 - Que se ensina passeando, como Aristóteles fazia. 2 - Método de ensino, o 

mesmo que Aristóteles usava. (Sua forma de ensino era passeando e não em sala de aula). 

Prelo – Máquina de imprimir, impressora. 

Print Screen – Tecla de comando do teclado do computador que permite copiar toda imagem 

que se vê na tela do monitor. 

Site - Página de internet. 

Software – O mesmo que Aplicativo. 


